
 
 
 

Årsmelding 2021-2022 

 

ORGANISASJON 

Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 66 medlemmer. Det er en økning på ca. 

5 prosent fra fjorårets årsmelding. 

Styret for HIFO Agder har i perioden bestått av:  

Kristoffer Vadum, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN (leder) 

Monika Praczyk, UiA (kasserer)  

Thea Eriksen, ARKIVET 

Håkon Haugland, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN 

Ingunn Tønnevold Hansen, ARKIVET 

Ingrid Næser, Vågsbygd videregående skole (vara)  

Revisor: Magne Thorbjørn Jensen  

Valgkomité: Gunhild Aaby, Lars Aase og Ingvild Ruhaven  

I perioden har det vært avholdt fem ordinære styremøter, 1 fysisk, 4 pr. Teams. Det har 

ellers vært løpende kontakt mellom styremedlemmene på e-post.  

 

Årsmøtet i HIFO Agder 2021 ble på grunn av koronaepidemien arrangert elektronisk pr. e-

post 23. april. 

 

AKTIVITETER  

Lokallagets virksomhet har de siste årene vært sterkt preget av pandemien. 

Smittesituasjonens uforutsigbarhet har gjort det vanskelig å gjennomføre aktiviteter på 

ordinær måte. Styret har ut fra en tentativ aktivitetsplan arbeidet med mulige aktiviteter 

som skulle kunne igangsettes dersom situasjonen tillot det. Med stadige nedstengninger er 

dette imidlertid gjentatte ganger blitt utsatt. Det ligger nå an til at nye aktiviteter først 

iverksettes i neste styreperiode. 

Spaltestafett i Agderposten  
Det siste året har det blitt levert en god del artikler til spaltestafetten «I et historisk lys» i 

Agderposten. HIFO Agder samarbeider med Aust-Agder museum og arkiv om å levere 

historiske artikler til avisa, og bidragene blir lagt ut på KUBENs hjemmeside etter publisering. 

Kristoffer Vadum har koordinert arbeidet i samarbeid med Håkon Haugland. Fra april 2021 til 

mars 2022 har 12 artikler stått på trykk. Totalt har det blitt publisert 126 artikler i spalten 

siden oppstarten i 2012. 

 



 
 
 

Bjørg Seland «Yppigheds Indskrænkning» – Sosial kontroll i krisetider 23. april 
2021 

Hanne Line Hvalby Sjøormen i Tromøysund 8. mai 
2021 

Jacob Tønnessen  Da norske dampskip kom til Asia - nisjer i overgangen fra seil til 
damp 

18. mai 
2021 

Gunnar Molden Vilt, vakkert - og sublimt! - På oppdagelsesferd ved 
Rygenefossen i 1787 

5. juni 
2021 

Trond Bjerkås Med havet som fluktrute 19. juni 
2021 

Frank Meyer Jern(verks)kvinner i en mannsverden 26. juni 
2021 

Frank Meyer De gamle jernverkene og de nye bærekraftsmålene 4. sept. 
2021 

Kristin Lindqvist Kappestrid om havarister 11. sept. 
2021 

Gaute Christian 
Molaug 

Da Prebensen fra Risør satset på tankskip 3. des. 
2021 

Gunnar Molden Zacharias Allewelt – kinafarer og slavekaptein 11. des. 
2021 

Egil Blomsø  Slaktersønnen fra Holt var feltlege i den amerikanske 
borgerkrigen 

29. jan. 
2022 

Jan Egil Hansen Kulturhistoriske plastbåter går i kverna 19. feb. 
2022 

 

 
Agderseminaret 2021 
HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak Agderseminaret. Seminaret ble 

arrangert 4. – 5. november på KUBEN i Arendal. Årets tema tok for seg arbeiderbevegelsens 

historie på Sørlandet: «Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse i Agder 1500–2021».  

 

Annet 
Kristoffer Vadum representerte HIFO Agder på det årlige styre- og lokallagsseminar, som i år 

ble arrangert i Bodø 20. – 21. november.  

 
Arendal, 14. mars 2022  
For styret i HIFO Agder  
(sign.)  
Kristoffer Vadum 
Leder 


